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კონცეფციის მიზნები 
 

 
• უზრუნველყოს გრძელვადიანი კონცეპტუალური ხედვის 

ჩამოყალიბება საქართველოში კაპიტალის ბაზრის 
განვითარების მიმართ, საფინანსო ინსტიტუტების, 
პროფესიული კადრების, ექსპერტების  და  ქვეყანაში 
სიანვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებით დაინტერესებული 
პირების ჩართულობითა და მოსაზრებების გაზიარებით 

ჩამოყალიბდეს გრძელვადიანი 
კონცეპტუალური ხედვა 

• ხელი შეუწყოს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური 
გუნდის, საკანონმდებლო ორგანოს და ბაზრის 
მარეგულირებლის მიერ კაპიტალის ბაზრის 
განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ჩამოყალიბების და 
შესაბამისი ღონისძიებების გრაფიკის შემუშავების 
პროცესს 

ხელი შეეწყოს კაპიტალის 
ბაზრის განვითარების 

გრძელვადიანი სტრატეგიის და 
გეგმის შემუშავებას 

• დაამკვიდროს პრაქტიკა, რომ ყველა საკანონმდებლო 
ცვლილება ხორციელდებოდეს კონცეფციისა და 
წინასწარ ჩამოყალიბებული გეგმის ფარგლებში  და 
უზრუნველყოფილ იქნეს ბაზრის მონაწილეების, 
ინვესტორების, ემიტენტების და ყველა დაინტერესებული 
პირის ჩართულობა საკანონმდებლო ინიციატივის 
განხილვის პროცესში 

უზრუნველყოს ბაზრის 
განვითარებაში მისი 

მონაწილეების და 
საზოგადოების ჩართულობა 

• გაანალიზდეს და კონცეფციაში აისახოს საერთაშორისო 
საუკეთესო გამოცდილება, საფინანსო ბაზრების 
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, ქვეყნის 
ეკონომიკური მასშტატების და პოტენციალის 
გათვალისწინებით 

ხელი შეეწყოს საერთაშორისო 
საუკეთესო გამოცდილების 

დანერგვას 
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ძირითადი პრობლემები 

• საქართველოს ეკონომიკური განვითარება და ქვეყანაში ბიზნესის აქტივობის 
გაფართოება  ბოლო წლებში მკვეთრად, პრაქტიკულად მხოლოდ 
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე და აგრეთვე პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე იყო დამოკიდებული 

• პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა უფრო და უფრო მეტ ძალისხმევას 
მოითხოვს რადგან საქართველოში არ არის განვითარებული ფინანსური ბაზარი 
რაც სტრატეგიულ ინვესტორებისათვის მომავალში ბაზრიდან გასვლის 
მექანიზმს უზრუნველყოფს 

• გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის (The Global Competitiveness 
Report 2012-2013) მიხედვით საქართველოს კონკურენტუნარიანობის 
გაუმჯობესებისათვის და ბიზნეს საქმიანობის წარმოებისათვის ყველაზე 
პრობლემატურ მიმართულებებს ფინანსურ სახსრებზე/კაპიტალზე 
ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს 

• ფინანსური სახსრების/კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის 
მხოლოდ კარგად განვითარებული საბანკო სექტორი/ინდუსტრია საკმარისი არ 
არის. საინვესტიციო, ვენჩურული, სასტარტო - ალტერნატიული („opportunity“) 
კაპიტალი პრაქტიკულად ხელმისაწვდომი არ არის საქართველოს დღევანდელ 
კაპიტალის ბაზარზე. 
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გადაწყვეტის გზა  

• საქართველოს ბაზარზე კაპიტალის 
მოზიდვისათვის საჭიროა შესაბამისი გარემოს 
შექმნა, რომელიც შეიძლება განიმარტოს 
როგორც გამჭვირვალე და დაცული საინვესტიციო 
გარემო, სადაც უზრუნველყოფილია ბაზარზე 
შემოსვლის და გასვლის (entry-exit) მექანიზმები 

 

• მფლობელობის კონტროლის (stakeholder) 
მოდელიდან საჭიროა განხორციელდეს 
გადასვლა საბაზრო მოდელზე (market model) 
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ძირითადი პრინციპები 

• კერძო სექტორის ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე 
მონაწილეობის მოტივირების მექანიზმების ჩამოყალიბება 

– დაინტერესებულ პირთა პროცესებში აქტიური ჩართულობის, 
ინფორმაციის გამჭვირვალობის და ფინანსური ინსტრუმენტების 
მრავალფეროვნების უზრუნველყოფის გზით 

 

• ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე კონკურენტული, 
გამჭვირვალე, ჯანსაღი და სანდო გარემოს ჩამოყალიბება  

– ბაზარზე მარტივი შემოსვლა/გასვლის და ფასიანი ქაღალდებით 
ვაჭრობის მოქნილი, მარტივი და ხარისხიანი მექანიზმების 
უზრუნველყოფის გზით 

 

• ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების კულტურის  
ჩამოყალიბება, საკუთრების დისპერსიის მოტივირება და 
ინვესტირების გამარტივება 

– ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილეთა რაოდენობის და ბაზრის 
აქტივობის გაზრდის, და ბაზრის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის გზით    
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ბაზარზე შემოსვლა/გასვლის განვითარებული 
მექანიზმებით უზრუნველყოფილი გამჭვირვალე და 

დაცული საინვესტიციო გარემო 

ინფორმაციის 
გამჭვირვალობა და 

დაცულობა 
რაც უზრუნველყოფს                    

ინფორმაციული ასიმეტრიულობის 
შემცირებას 

ანგარიშგების მისაწვდომობა 

კანონით ინფორმაციის 
კონფიდენციალობის და 

საკუთრების უფლებების დაცვა   

სამართლიანი ფასწარმოქმნა 

ინფორმაციის გავრცელების 
ინტეგრირებული მექანიზმები 

საინვესტიციო 
ინსტრუმენტების 

მრავალფეროვნება 
რაც უზრუნველყოფს                         

ალტერნატიული კაპიტალის 
მოზიდვას და ბრუნვას 

საჯარო კომპანიების 
ხელშეწყობა  

სასესხო ფასიანი ქაღალდების 
სეგმენტის განვიტარება 

ლოკალური რისკების ჰეჯირების 
მექანიზმების მისაწვდომობა 

გამჭვირვალე პრივატიზაციის 
პროცესის უზრუნველყფა 

საფონდო ოპერაციების 
განვითარებული გარემო 

 
რაც უზრუნველყოფს 

 ფინანსურ ბაზარზე  მარტივად 
შემოსვლა-გასვლას 

ლიკვიდური ორგანიზებული 
საბირჟო ბაზარი 

განვითარებული ცენტრალური 
დეპოზიტარი 

განვითარებული 
ინსტიტუციონალური 

ინფრასტრუქტურა 

განვითარებული, 
სეგმენტირებული  

არასაბირჟო ბაზარი 
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ინფორმაციის  
შემცირებული ასიმეტრიულობა 

• უზრუნველყოფს ბიზნეს კომპანიების სამართლიან შეფასებას, 
საკუთრების უფლების დაცვას და ინვესტორების მხრიდან 
კომპანიების შეფასებაზე და ინფორმაციის მოპოვებაზე 
დანახარჯების შემცირებას  

• ინფორმაციის გამჭვირვალობა და დაცულობა უზრუნველყოფს 
ბიზნეს საქმიანობის შესახებ დადასტურებული ინფორმაციის 
დროულ  მიწოდებას მარეგულირებელ ორგანოებისათვის, რაც 
თავის თავად უადვილებს მათ საქმიანობას 

• ინფორმაციის გამჭვირვალობა და ანგარიშგების წარდგენის, 
გავრცელების და მონიტორინგის მექანიზმების განვითარება 
თავის მხრივ უზრუნველყოფს ინვესტორებისათვის 
ინფორმაციის მოპოვების დანახარჯების შემცირებას და  
მრავალფეროვანი საინვესტიციო ინსტრუმენტების წარმოშობის 
და შექმნის  მოტივაციას 
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ინფორმაციის  
შემცირებული ასიმეტრიულობა 

ინფორმაციის 
გამჭვირვალობა 

და დაცულობა 

ანგარიშგება  
•ანგარიშვალდებული 
საწარმოს სტატუსი 
(კანონმდებლობა და 
მოტივირება) 

•ანგარიშების წარდგენის, 
გავრცელების და 
მონიტორინგის მარტივი 
მექანიზმი 

•ანტიმონოპოლური 
რეგულირება 

საკუთრების უფლებების 
დაცულობა  

 

•საკუთრების უფლებების 
რეგისტრაცია (ყველა დონეზე) 
 

•ინფორმაციის 
კონფიდენცილურობის 
უზრუნველყოფა 

სამართლიანი 
ფასწარმოქმნა 

•ვაჭრობის  წესების 
გონივრული 
ლიბერალიზაცია და 
საგარანტიო მექანიზმების 
შექმნა 

•აქციონერების ატომიზაცია 
(დეკონცენტრაცია) 

•თავისუფალი ბრუნვის 
უზრუნველყოფა 

ინფორმაციის 
გავრცელების მექანიზმი 
•ინფორმაციის შეგროვების 
და გავრცელების 
ინტეგრირებული 
პლატფორმა 
 

•საერთაშორისო 
ინფორმაციის გავრცელების 
სისტემებში ინტეგრირება 
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ინფორმაციის  
შემცირებული ასიმეტრიულობა 

• კანონმდებლობაში ანგარიშვალდებული საწარმოს 
სტატუსის, ასევე შესაბამისი მოტივირების სისტემის 
შემოღება 

– რაც დამოკიდებული იქნება კომპანიის იურიდიულ ფორმაზე და ზომაზე 
(აქციონერთა რაოდენობა, აქტივები, კაპიტალი, შემოსავლები ან სხვა) 
და აგრეთვე მონოპოლურ სტატუსზე 

• საკუთრების უფლების რეგისტრაციის წარმოება (ყველა 
ეტაპზე) და კანონმდებლობით განსაზღვრული საჯაროობის 
და კონფიდენციალობის უზრუნველყოფა  

– რაც თავის მხრივ შეზღუდავს საკუთრების უკანონოდ მითვისების 
შესაძლებლობებს (საკუთრების უფლების დამადასტურებელი ფასიანი 
ქაღალდების  და სტრუქტურირებული (ორგანიზებული) ვაჭრობის 
არსებობის შემთხვევაში). 

• ანგარიშგების წარდგენის, გავრცელების და მონიტორინგის 
მექანიზმების განვითარება 
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ინფორმაციის  
შემცირებული ასიმეტრიულობა 

ემიტენტების სტრუქტურა ბაზარზე 

კერძო სექტორი სახელმწიფო საწარმოები 

ანგარიშვალდებული კომპანიები არაანგარიშვალდებული 
კომპანიები 

სააქციო საზოგადოება შპს სხვა 

ლისტინგის 
კომპანიები არასაჯარო  კომპანიები  

საფონდო ბირჟა არასაბირჟო ბაზარი (OTC) 

მთავრობა 
(ცენტრალური, 
ადგილობრივი) 

ფასიანი ქაღალდების 
მეორადი ვაჭრობა; 

საჯარო 
განთავსება ბირჟაზე 

აქციები,  
წილები, 

კორპორაციული ობლიგაციები, 
სხვა არაწილობრივი ფასიანი ქაღალდები, 

პირველადი განთავსება (კერძო, საჯარო) 
პრივატიზება 

ფასიანი ქაღალდების 
საჯარო და  
არასაჯარო 

განთავსებები 
პირველად ბაზარზე 

სახაზინო ვალდებულებები (მეორადი 
ვაჭრობა) 
მუნიციპალური / 
ინფრასტრუქტურული ობლიგაციები,  
პრივატიზება 

ბირჟაზე დაშვებული      
(არასალისტინგო) 
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ფინანსური ინსტრუმენტების 
მრავალფეროვნება 

• საჯარო კომპანიების საკუთრების დამადასტურებელი წილობრივი ფასიანი 
ქაღალდები* 

• სასესხო ფასიანი ქაღალდები (კორპორაციული*, მუნიციპალური, 
ინფრასტრუქტურული, სამთავრობო) 

• ლოკალური რისკების ჰეჯირების  მექანიზმები - წარმოებული ფასიანი 
ქაღალდები  

– მაგალითად: სავალუტო ფიუჩერსები და ოფციონის არსებობა, რაც 
უზრუნველყოფს სავალუტო რისკების ჰეჯირების მექანიზმს, როგორც იმპორტ-
ექსპორტის ოპერაციების წარმოებისას, ასევე ეროვნულ ვალუტაში 
დენომინირებულ ფინასურ და საინვესტიციო ინსტრუმენტებში უცხოური 
ინვესტორებისათვის სავალუტო რისკების დაზღვევას 

– ამჟამად, არ არსებობს სრულყოფილი მარეგულირებელი საფუძვლი და 
ტექნიკური შესაძლებლობები ასეთი ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე 
მიმოქცევის უზრუნველყოფისათვის, ხოლო ბანკების მიერ შემოთავაზებული 
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები არ არის მისაწვდომი ინვესტორების 
ფართო სპექტრისთვის.  

*  - ანგარიშვალდებული კომპანია მოტივირებულ უნდა იქნეს, რომ გახდეს 
საჯარო კომპანია და დაუშვას ფასიანი ქაღალდები ადგილობრივი 
საფონდო ბირჟის ლისტინგში. 
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ფინანსური ინსტრუმენტების 
მრავალფეროვნება 

საინვესტიციო 
ინსტრუმენტების 

მრავალფეროვნებ
ა 

საჯარო კომპანიები  
•საჯარო კომპანიის სტატუსი 
და საკანმდებლო 
ხელშეწყობა 

•ლისტინგის კომპანიის 
სტატუსი და საკანონმდებლო 
ხელშეწყობა 

•საჯარო შეთავაზებების 
საკანონმდებლო 
ხელშეწყობა 

•ანტიმონოპოლური 
პროგრამები 

სასესხო ფასიანი 
ქაღალდები 

•სახელმწიფო ფასიანი 
ქაღალდების მეორადი 
ბაზარი 

•კორპორატიული სასესხო 
ფასიანი ქაღალდები 

•სხვა ტიპის სასესხო ფასიანი 
ქაღალდები (მაგ.  
მუნიციპალური) 

ლოკალური რისკების 
ჰეჯირების მექანიზმები 

•წარმოებული ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის 
კანონმდებლობა 

•წარმოებული ფასიანი 
ქაღალდების ბაზარი 

გამჭვირვალე 
პრივატიზაციის 

პროცესი 
•სახელმწიფო საწარმოების 
პრივატიზება საფონდო 
ბაზრის მეშვეობით 
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ლიკვიდური და სტრუქტურირებული 
საინვესტიციო და ფინანსური ბაზარი 

• ლიკვიდური ორგანიზებული საბირჟო ბაზრის განვითარება  
– რაც უზრუნველყოფს ხარისხიანი საინვესტიციო ინსტრუმენტების 

ყიდვა/გაყიდვის მექანიზმის არსებობას 
 

• სეგმენტირებული არასაბირჟო ბაზრის განვითარება 
– რაც უზრუნველყოფს სხვა არასაბირჟო საინვესტიციო ინსტრუმენტებზე 

ინფორმაციის გარკვეულ სტანდარტიზაციას და მოთხოვნა–მიწოდების 
ჩამოყალიბებას 

 

• ფინანსური ინფრასტრუქტურის ინსტიტუციონალური 
განვითარება 

– რაც აგრეთვე მოიცავს ფინანსური ინსტიტუტების სტატუსის და 
მფლობელობის სტრუქტურის გაუმჯობესებას, ფინანსური ბაზრის 
მონაწილეების ინსტიტუციონალურ განვითარებას, ფინანსური 
ინსტიტუტების საერთაშორისო ინტეგრაციას, კოლექტიური 
საინვესტიციო სქემების განვითარებას 
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ლიკვიდური და სტრუქტურირებული 
საინვესტიციო და ფინანსური ბაზარი 

მარტივი 
შემოსვლა და 

გასვლა 

ლიკვიდური ორგანიზებული საბირჟო ბაზარი 
•არსებული საფონდო ბირჟის განვითარება 
•სალისტინგო კომპანიების განვითარება (რაოდენობრივად 
და ხარისხობრივად) 
•ლიკვიდური ფინანსური ინსტრუმენტები 
•მარკეტ მეიკერების ინსტიტუტის განვითარება 
•სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მეორადი ვაჭრობის 
უზრუნველყოფა 
•კორპორატიული და სხვა სასესხო ფასიანი ქაღალდების 
განვითარება 
•ვაჭრობის წესების, პროცედურების, პროგრამული 
უზრუნველყოფის და ელექტრონული კომუნიკაციის  
განვითარება 
 

განვითარებული, 
სეგმენტირებული არასაბირჟო 

ბაზარი 
•არასაჯარო კომპანიების 
განვითარება, ფინანსური 
ანგარიშგების ხარისხის ზრდა 

•არასაჯარო ფასიანი ქაღალდებზე 
ინფორმაციის სტანდარტიზება, 
(გამჭვირვალობის გარკვეული 
სტანდარტები) 

განვითარებული ცენტრალური 
დეპოზიტარი 

•ცენტრალური დეპოზიტარის სტატუსის გაზრდა 
•მფლობელობის სტრუქტურის განვითარება  
•სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან ინტეგრაცია 
•საერთაშორისო ინტეგრაცია 
•წესების, პროცედურების, პროგრამული 
უზრუნველყოფის და ელექტრონული 
კომუნიკაციის  განვითარება 

განვითარებული 
ინსტიტუციონალური 

ინფრასტრუქტურა 
•საბროკერო კომპანიების 
განვითარების 
ხელშეწყობა 

•კოლექტიური 
საინვესტიციო სქემების 
განვითარება 
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სამოქმედო გეგმა 

• ინფორმაციის გამჭირვალობის და დაცულობის უზრუნველყოფა, 
შესაბამისი რეგულირების მექანიზმების მეშვეობით 

– როგორიცაა საკანონმდებლო ცვლილებები, მომავალში არასაბანკო ფინანსური 
ბაზრების ერთიანი რეგულირების შექმნა, და მჭიდრო თანამშრომლობა და 
კოორდინაცია სხვა დარგობრივ მარეგულირებლებთან და ანტიმონოპოლიურ 
მარეგულირებელთან  

• ინფორმაციის გამჭვირვალობის და დაცულობის მეშვეობით 
მრავალფეროვანი საინვესტიციო და ფინანსური ინსტრუმენტების 
შექმნის წახალისება  

– რაც მოიცავს  პრივატიზების გამჭვირვალე პროცესის წარმოებას ფინანსური 
ბაზრის გამოყენების მეშვეობით, ლოკალური რისკების ჰეჯირების 
ინსტრუმენტების შექმნის წახალისებას, (წარმოებული ფასიანი ქაღალდები) და 
სასესხო ფასიანი ქაღალდების საჯარო ემისიების წახალისებას 

• ფინანსური და საინვესტიციო ინსტრუმენტების მიმოქცევის 
ლიკვიდურობის უზრუნველყოფა  

– რაც მოიცავს ფინანსური ინფრასტრუქტურის და ბაზრის მონაწილეების 
ინსტიტუციონალური განვითარების წახალისებას, მრავალფეროვანი ფინანსური 
და საინვესტიციო ინსტრუმენტების მიმოქცევისათვის კონკურენტუნარიანი 
სავაჭრო მოედნების/სისტემების განვითარების წახალისებას,  ლიკვიდურობის 
უზრუნველყოფას (მათ შორის საგადასახადო მიტივატორებით  –საფონდო ბირჟის  
ლისტინგში დაშვებულ ფასიან ქაღალდებზე) 
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კონცეფციის ძირითადი 
საკითხები 

განსახილველი საკითხები და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 
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რეგულირება 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში პარლამენტში ინიცირებული ცვლილებების პროექტის 
შესაბამისად ბაზრის მარეგულირებლად განიხილება ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია 
 

• გარდამავალ ეტაპზე ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი 
შეიძლება იყოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედვედველობის 
სააგენტო, ან კომისია (წევრების მცირე რაოდენობით), რომელსაც 
გააჩნია კოლეგიალური ორგანოს ფუნქცია  

– კოლეგიალური ორგანოს ფუნქციები თავისუფლად შეიძლება იქნეს დანერგილი სააგენტოს 
ფარგლებშიც,  მმართველი საბჭოს შექმნით 

– საქართველოს კაპიტალის ბაზარი ძალიან მცირე მოცულობისაა, მცირეა მონაწილეთა 
რაოდენობაც, არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების ნაკლებობა, კომისიის 
წევრთა და თანამშრომელთა რაოდენობა უნდა იყოს ოპტიმალური და შეესაბამებოდეს ბაზრის 
მოცულობას. 

 

• პესპექტივაში მიზანშეწონილია ჩამოყალიბდეს   არასაბანკო ფინანსური 
ბაზრების ზედამხედველობის ერთიანი ორგანო   

– არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტების ზედამხედველობის გაერთიანებული რეგულატორი 
უზრუნველყოფს ფინანსური ბაზრის რეგულირების და განვითარების ერთიანი და 
კოორდინირებული მიდგომის დანერგვას  

– ერთიანი მარეგულირებელი ორგანო მისცემს სახელმწიფოს საშუალებას მიიღოს სინერგიული 
ეფექტი იმ დარგების რეგულაციის გაერთიანებით, რომლთაც აქვთ მნიშვნელოვანი გადაკვეთა. 

სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანო 
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რეგულირება 

• მარეგულირებლის საქმიანობა კოორდინირებული უნდა იყოს 
ანტიმონოპოლური ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობასთან 

– კაპიტალის ბაზრის განვითარება მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის 
ანტიმონოპოლურ პოლიტიკასთან. ამავდროულად, განვითარებული და გამჭვირვალე  
კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს ანტიმონოპოლური პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და 
შესაბამისი ღონისძიებების (მაგ. ანტიმონოპოლური მონიტორინგის) განხორციელებას 

 

• ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებლის საქმიანობა 
კოორდინირებული უნდა იყოს დარგობრივი რეგულატორების 
საქმიანობასთან 

– ანგარიშვალდებულ საწარმოთა მიმართ დაწესებული მოთხოვნები უნდა იყოს 
სტანდარტიზებული. სპეციფიურ დარგობლივ დამატებითი მოთხოვნების გარდა, 
საწარმოებს უნდა მოეთხოვებოდეთ ერთი სტანდარტის ფინანსური ანგარიშგება 

– ანგარიშვალდებულობის რეგულირება და ინფორმაციის გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფა კოორდინირებული უნდა იყოს მარეგულირებელ ორგანოებს შორის 

კომუნიკაცია მარეგულირებელთა შორის 
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თვითრეგულირება 

• უნდა შეიქმნას ჯანსაღი კონკურენტული გარემო, რისთვისაც: 
– უნდა ჩამოყალიბდეს თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების მართვის 

პრინციპები, მონაწილეების სტრუქტურის, მომსახურების ხარისხის 
სტანდარტების, ინფორმაციული და ფინანსური დაცულობის ჩარჩოები და ამ 
ჩარჩოებთან შესაბამისობის მონიტორინგის და კონტროლის მექანიზმები 

– უნდა ჩამოყალიბდეს თვითრეგულირებად ორგანიზაციებში ინტერესთა 
კონფლიქტის, არაჯანსაღი მონოპოლიზაციის, და პროფესიონალური 
საქმიანობის ეთიკის ნორმების ჩარჩოები რეგულირებადი მონაწილეების, 
მმართველი ორგანოს წევრების მიმართ და ამ ჩარჩოებთან შესაბამისობის 
მონიტორინგის და კონტროლის მექანიზმები 

– მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს სახელმწიფო მარეგულირებლიდან 
თვითრეგულირებად ორგანიზაციაზე გადასაცემი ფუნქციები  

– თვითრეგულირებადი ორგანიზაციები უნდა წარმოადგენდნენ მისაბაძ 
მაგალითს ინსტიტუციონალური განვითარების, კორპორატიული მართვის 
სტანდარტების დაცვის და ანგარიშგების კუთხით 

თვითრეგულირება და თვითრეგულირებადი ორგანიზაციები ("თრო")  
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ემიტენტები და ანგარიშვალდებული 
საწარმოები 

• ნებაყოფლობითი ანგარიშვალდებულების რეგულირების 
ჩამოყალიბება და მისი მოტივირების მექანიზმების 
ჩამოყალიბება 

• ანგარიშვალდებულების კრიტერიუმების ჩამოყალიბება და 
კრიტერიუმების მონიტორინგი. მიზანშეწონილია 
ანგარიშვალდებულების ჩამოყალიბება შემდეგი პარამეტრების 
გათვალისწინებით:  

– მფლობელობის სტრუქტურა და დისპერსია 
– ზომა (აქტივების, კაპიტალის, შემოსავლების მნიშვნელოვანი მოცულობა) 
– მონოპოლია 
– დიდი სოციალური ზეგავლენა (მათ შორის, დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი 

რაოდენობა) 

• ანგარიშვალდებულების და საჯაროობის სტატუსების მკაფიო 
გამიჯვნა კანონმდებლობის და რეგულირების დონეზე  

საწარმოების ანგარიშვალდებულება 
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ემიტენტები და ანგარიშვალდებული 
საწარმოები 

• ინფორმაციის გამჭვირვალობა წარმოადგენს ბაზარზე 
ინვესტორების შემოსვლის გამარტივების ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას 

 

• ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის ზრდა და 
გამჭვირვალობა უზრუნველყოფს: 
– საფონდო ბაზრისათვის პოტენციური ემიტენტების 

გამოვლენას 
– ინვესტიციების, ასევე ბაზრის მოცულობის და დინამიკის 

შეფასების გამარტივებას და გაიაფებას 
– კომპანიების მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის 

დაკმაყოფილებას 
– სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობის გამარტივებას 

 

გამჭვირვალობა და პოტენციური ემიტენტები 
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ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და 
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 

• მსხვილი კომპანიებისათვის გამჭვირვალობის და 
ანგარიშვალდებულობის მოთხოვნების დაკისრება  
მნიშვნელოვან თანხვედრაშია ანტიმონოპოლიური 
კანონმდებლობასთან  

 

– მსხვილი კომპანიების ანგარიშვალდებულობა ხელმისაწვდომს ხდის 
მათზე ინფორმაციას და გაცილებით ამარტივებს ანტიმონოპოლიური 
სამსახურის ანალიტიკურ სამუშაოებს მონოპოლური სტატუსის 
დადგენის ღონისძიებებისათვის 

– ფინანსური გამჭვირვალობა ხელს უწყობს სექტორული ანალიზის 
კეთებასა და კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ზრდას 

– კომპანიათა განსაჯაროება და საფონდო ბირჟის ლისტინგში დაშვება 
ერთერთი გამოსავალია მონოპოლური სტატუსის მქონე 
კომპანიებისთვის 
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საგადასახადო პოლიტიკა და შეღავათები 

• ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ კომპანიის აქციებში 
ინვესტიციების განხორციელების წასახალისებლად, 
განსახილველია სტიმულირების შემდეგი მეთოდების 
დანერგვა: 

 

– მიღებული დივიდენდის დაბეგვრა საშემოსავლო გადასახადის 
ნულოვანი ან შემცირებული განაკვეთით ლისტინგში დაშვებული 
კომპანიებისთვის 

– სალისტინგო ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციისას ფასთა შორის 
სხვაობით მიღებული შემოსავლის ნულოვანი განაკვეთით ან 
შემცირებული განაკვეთით დაბეგვრა 

– სალისტინგო ფასიანი ქაღალდის რეალიზაციისას  ფასთაშორის 
სხვაობით  მიღებული ზარალის გათვალისწინება (ფიზიკური 
პირებისათვის) 

– მიზნობრივი საგადასახადო შეღავათები, რომლებიც მიმართულია 
ეკონომიკის გარკვეული დარგის ფასიან ქაღალდებში 
ინვესტირებისას 

– საგადასახადო შეღავათები შიდა კორპორაციული, საკომპენცაციო 
და საინვესტიციო სქემების შემთხვევაში 
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საგადასახადო პოლიტიკა და შეღავათები 

• კომპანიების ფასიანი ქაღალდების ემისიების წასახალისებლად, 
განსახილველია სტიმულირების შემდეგი მეთოდების დანერგვა: 

– ემისიის  მოსაკრებლის საშეღავათო სქემების ჩამოყალიბება 
• საწყისი გადასახადი + გადასახადი ემისიის განთავსების შემდეგ 

ანგარიშის წარდგენასთან ერთად 
• შეღავათები ემისიის განთავსების ვადასთან დაკავშირებით (აშშ-ს 

ანალოგი, როცა განთავსება შესაძლებელია ემიტენტისთვის 
ხელსაყრელ დროს  (415 SEC – Shelf Registration)  

 

– იძულებითი ემისია – როგორც ალტერნატივა 
• საჯარო ემისია როგორც სხვა ანტიმონოპოლური ზომების 

ალტერნატივა  
• ემისია სახელმწიფოსთან ვალების დაფარვის მიზნით  
 

– სხვა საგადასახადო შეღავათების დაწესება საჯარო და/ან სალისტინგო 
კომპანიებისათვის 

• მაგ. შემცირებული ქონების გადასახადი – კომპანიებს, რომლებიც 
საერთაშორისო სტანდარტებით აკეთებენ ფინანსურ ანგარიშგებას 
და საჯაროს ხდიან აუდირებულ ანგარიშგებას, რეგულარულად) 
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კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარი 

• კორპორატიული ობლიგაციების გამოშვება და მათზე 
ვაჭრობა შესაძლებელი იყოს უცხოურ ვალუტაშიც 

– არსებული კანონმდებლობა პირდაპირ არ კრძალავს კორპორატიული 
ობლიგაციების უცხოურ ვალუტაში გამოშვებას, თუმცა კუპონის 
გადახდა და მათ დაფარვისას ანგარიშსწორება ეროვნული ბანკის 
რეგულაციის შესაბამისად სავალდებულოა ადგილობრივ ვალუტაში.  

– აგრეთვე, მნიშვნელოვანია, რომ ობლიგაციებით ვაჭრობა (გარიგებების 
დადება და ანგარიშსწორება) შესაძლებელი იყოს იმ უცხოურ 
ვალუტაშიც, რომელშიც იგი იქნა გამოშვებული.  

 

• ალტერნატივა: შეიქმნას სავალუტო რისკების 
დაზღვევის მექანიზმები და სავალუტო ჰეჯირების 
ლიკვიდური ინსტრუმენტები 

   –    ამ ინსტრუმენტების ლიკვიდურობის უზრუნველსაყოფად და 
სამართლიანი ფასწარმოქმნისთვის აუცილებელია ვაჭრობებში ჩართულ 
იქნეს მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა. 
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კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარი 

• კორპორატიულ ობლიგაციაზე მაქსიმალურად უნდა 
იქნეს წახალისებული საჯარო ემისიის განხორციელება 
და საფონდო ბირჟის ლისტინგში დაშვება: 

 

– მათ არ უნდა ეხებოდეთ ემისიის მოსაკრებელი (განსხვავებით 
სხვა ფასიანი ქაღალდებისგან, რომელთა საჯარო ემისიის 
მოსაკრებელიც შეადგენს საბოლოო ემისიის პროსპექტში მითითებული 
ემისიის მოცულობის 0.1%-ს) 

 

– კორპორატიული ობლიგაციების დაბეგვრის რეჟიმი უნდა იყოს 
იგივე რაც სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე (იმ ობლიგაციებზე 
მაინც, რომლებიც დაშვებული იქნებიან საფონდო ბირჟის ლისტინგში) 

 

– კორპორატიულ ობლიგაციებთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე 
და გარიგებებზე ბაზრის ინფრასტრუქტურას* უნდა ჰქონდეს 
შეღავათიანი ტარიფები ( * - საფონდო ბირჟა, ცენტრალური 
დეპოზიტარი, საბროკერო კომპანიები, რეგისტრატორები) 
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კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარი 
სალისტინგო მოთხოვნები 

• საჯარო ემისიების პროსპექტების დამტკიცება და ბირჟის 
ლისტინგში ობლიგაციების დაშვება უნდა ხდებოდეს ემისიის 
მინიმალური დადგენილი მოცულობის და კომპანიის 
მასშტაბის, რეიტინგის, ანგარიშვალდებულობის ხარისხის 
და კორპორატიული მართვის სტანდარტებთან 
შესაბამისობის გათვალისწინებით.  

 
• ლისტინგში დაშვებულ კორპორატიულ ობლიგაციებზე 

სასურველია შემოღებულ იქნეს ლიკვიდობის მოთხოვნები 
და დაწესდეს მარკეტ-მეიკერის არსებობის აუცილებლობა  
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საპენსიო რეფორმა და სადაზღვევო 
საპენსიო საქმიანობა 

• საპენსიო დანაზოგების თანხების ინვესტირება 
უნდა განხორციელდეს  ადგილობრივ 
ეკონომიკაში და არ მოხდეს მათი გადინება 
ქვეყნის გარეთ (გარდა კანონმდებლობით 
დაშვებული ზღვრული მოცულობებისა) 

 
– ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საპენსიო რეფორმას 

წინ უსწრებდეს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
ინფრასტრუქტურის და ლიკვიდური ინსტრუმენტების 
განვითარებისათვის აუცილებელი საკანონმდებლო ბაზა 
და გატარებული ღონისძიებები 
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საპენსიო რეფორმა და სადაზღვევო 
საპენსიო საქმიანობა 

• საპენსიო რეფორმის საწყის ეტაპზევე მკაფიოდ უნდა 
განისაზღვროს მოთხოვნები საპენსიო დანაგროვის 
შესაბამისი აქტივების მიმართ და საქართველოს 
საფონდო ბაზრის შესაბამისი სეგმენტი 
სტრატეგიულად უნდა განვითარდეს  
– კანონმდებლობით მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს იმ საპენსიო 

დანაგროვის შესაბამისი აქტივების ნუსხა (გარდა საბანკო 
დეპოზიტების), რომელშიც ნებადართულია ან აკრძალულია 
საპენსიო დანაგროვის ინვესტირება 

– უნდა განისაზღვროს მოთხოვნები აღნიშნული აქტივების 
ხარისხის მიმართ, რაც აისახება მოთხოვნებში ემიტენტის 
მიმართ, აქტივების ლიკვიდურობის მოთხოვნებში, და ა.შ. 

 

• უნდა შეიქმნას საინვესტიციო კომიტეტი, რომელიც 
დაკოპლექტებული იქნება პროფესიონალებით 
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საკუთრების დისპერსია 
• წვრილი ინვესტორების დიდი წილი აქციონერული კაპიტალის  სტრუქტურაში 

უზრუნველყოფს ბაზრის მაღალ ლიკვიდურობას. დღეს ქვეყანაში მოქმედი 
სააქციო საზოგადოებების უმეტესობას აქვთ კონცენტრირებული  სტრუქტურა, 
რაც ხელს უშლის ლიკვიდური ბაზრის ორგანიზებას 

• უნდა ჩამოყალიბდეს და გრძელ ვადაში განხორციელდეს (წახალისდეს) 
საკუთრების ატომიზაციის და დეკონცენტრაციის ერთიანი სტრატეგიული 
პროგრამა 

• პროგრამის ჩარჩოში აუცილებელია შემდგეგი მექანიზმების განვითარება და 
დანერგვა 

– ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი მიმოქცევის მოთხოვნების ჩამოყალიბება ან 
თავისუფალი მიმოქცევის სტიმულირება საკანონმდებლო დონეზე მოტივაციის 
უზრუნველყოფით (მაგ. საგადასახადო შეღავათების სახით) 

– შიდა კორპორაციული, საკომპენსაციო, საინვესტიციო, საპენსიო სქემების 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და სქემებში მონაწილე ინვესტორების ინტერესების და 
რისკების დაცვის უზრუნველყოფა 

– ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური საინვესტიციო  (საპენსიო) ანგარიშების სისტემის 
ჩამოყალიბება და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 
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მუნიციპალური ობლიგაციები 

• აუცილებელია მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
მარეგულირებელი კანონმდებლობის შექმნა და მუნიციპალური 
ფასიანი ქაღალდების გამოშვების და მიმოქცევის მოტივირება და 
ხელშეწყობა  

 

– საქართველოში არ არსებობს მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა  და შესაბამისად  არც მუნიციპალური 
ფასიანი ქაღალდები, თუმცა მათი არსებობა გაუჩენდა ხელისუფლებას 
მნიშვნელოვან, დამატებითი ფინანსური რესურსის მოზიდვის საშუალებებს.   

 

– ამ კანონმდებლობის სრულყოფილი სახით შექმნამდე (რაც შედარებით 
ხანგრძლივი პროცესია), პარალელურად თავისუფლად შეიძლება შეიქმნას 
რეგულირება რომელიც განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტების ფინანსური 
გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულობის მოთხოვნებს.  

 

– აღნიშნული მნიშვნელოვანი საფუძველი იქნება, რომ 2-3 წლის შემდეგ 
მსხვილმა მუნიციპალიტეტებმა (რეგიონალურმა, ან თბილისის, ქუთაისის, 
ბათუმის) შეძლონ მუნიციპალური ობლიგაციების გამოშვება და განთავსება 
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სექიურითიზაცია და სტრუქტურული 
ფინანსირება 

• ქვეყანაში აუცილებელია შეიქმნას სექიურითიზაციის პროცესის 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა  

• კანონმდებლობით უნდა განისაზღვროს სექიურითიზირებადი აქტივების წრე და 
ასევე ის უფლებები და ვალდებულებები რასაც იძენენ ამ პროცესში ჩართული 
მონაწილეები 

 

– უზრუნველყოფილი სავალო ვადებულებების არსებობა ძალზე მნიშვნელოვანია 
ქვეყნის ფინანსური სექტორისათვის, რადგან ამ პროცესით ხდება ქვეყნის ფინანსური 
სექტორში რისკების გადანაწილება და ასევე კომპანიებს შესაძლებლობა ეძლევათ 
მოახდინონ საკუთარი საქმიანობის ალტერნატიული რეფინანსირება 

– პირველ ეტაპზე უპრიანი იქნებოდა უკვე არსებული კაპიტალის ბაზრის 
ინსტრუმენტების, პირველ რიგში იპოთეკის სექიურითიზაცია, რაც გააჩენდა ბაზრის 
პროფესიული მონაწილეების ინტერესს, ხელს შეუწყობდა საპროცენტო განაკვეთების 
ოპტიმიზაციას და გაამრავალფეროვნებდა სასესხო ბაზარზე მომუშავე კომპანიების 
პროფილს (კომერციული ბანკები, იპოთეკური ბანკები, ფასიანი ქაღალდების 
ბროკერები,ა.შ.) 

–  იპოთეკების სექიურითიზაციისთვის აუცილებელია შესაბამისი სესხების 
სტანდარტიზაცია და სტანდარტულ სესხებზე სახელმწიფო გარანტიები. ამით 
იპოთეკური ფასიანი ქაღალდები მიიღებენ დაცვის მაღალ ხარისხს და შესაბამისად 
მაღალ ინტერესს ინვესტორების მხრიდან. 
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პროექტებით უზრუნველყოფილი 
ობლიგაციები 

• აღნიშნული ობლიგაციები წარმოადგენენ 
ინსტრუმენტებს, რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან 
შემოსავლებით პროექტებიდან (revenue bonds). ასეთი 
ობლიგაციები იფარება იმ პროექტის შემოსავლებიდან, 
რომლის დაფინანსებისთვისაც არის გამოშვებული.  
– ამ კატეგორიის ობლიგაციების ნაირსახეობას წარმოადგენს 

ობლიგაციები, რომლებიც უზრუნველყოფილია შემოსავლებით 
სამრეწველო ობიექტებიდან (industrial revenue bonds). ობლიგაციები 
გამოიშვება სახსრების მობილიზაციისათვის სამრეწველო 
საწარმოთა ასაშენებლად, რომლის იჯარით გაცემა შემდგომში 
ნავარაუდევია რომელიმე კორპორაციისათვის.  

– პროექტებით უზრუნველყოფილი ობლიგაციების  ერთ-ერთი 
მაგალითია ასევე კონცესიური ხელშეკრულების საფუძველზე 
გამოშვებული ობლიგაციები, რაც  წარმოადგენს ინვესტიციების 
მოზიდვის და რისკების გადანაწილების ერთ-ერთ ეფექტურ 
მეთოდს 
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საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა 

• საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა  წარმოადგენს ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის შესახებ ინფორმაციის წარმოების, 
შეგროვების და მიწოდების სისტემა ბაზრის პროფესიონალი 
მონაწილებისათვის, ემიტენტებისა და ინვესტორებისათვის 

– საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოფს ბაზარზე 
ინფორმაციის  ღიაობას და ამცირებს ფინანსურ რისკებს საინვესტიციო 
გადაწყვეტილების მიღებისას.  

– საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის ოპერატიულობაზე  და საჯარო 
ინფორმაციის უტყუარობაზეა დამოკიდებული  ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის ფუნქციონირება 

• აუცილებელია, საჯარო და კონფიდენციალური 
ინფორმაციის საკანანმდებლო  ან/და მარეგულირებლის 
დონეზე მკაფიოდ გამიჯვნა  

– საჯარო ინფორმაციის ყველა დაინტერესებული პირისთვის დროული 
და თანაბარი მიწოდების (წვდომის) უზრუნველყოფა 

– კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე წვდომის მკაფიო შეზღუდვების 
ჩამოყალიბება და ინფორმაციის დაცულობის და უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა   
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საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა 

• აუცილებელია: 
– შეიქმნას თანამედროვე საინფორმაციო პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს 

ელექტრონული ანგარიშგებების სისტემას, ანგარიშგებების  და სტატისტიკის 
გენერაციას 

– ინდიკატორების სისტემის ჩამოყალიბება და განვითარება, რომელიც 
შესაძლებელია ფინანსთა სამინისტროს, სტატისტიკის დეპარტამენტის, 
ეკონომიკის სამინისტროს, ეროვნული ბანკის, საფონდო ბირჟის, ცენტრალური 
დეპოზიტარის, ბაზრის მონაწილე მსხვილი ინსტიტუტების ანალიტიკური 
სამსახურების ერთობლივი საქმიანობით 

– არასაბირჟო გარიგებების და არასაბირჟო ბრუნვის სავალდებულო 
განსაჯაროება 

– სარეიტინგო სააგენტოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და მათი ინფორმაციის 
გავრცელების და აღიარების რეგულირება 

– საერთაშორისო ინფორმაციის გავრცელების სისტემებში საქართველოს 
საფონდო ბაზრის ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა  

– ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ინფორმაციაზე ინვესტორის წვდომის 
უზრუნველყოფა. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ბაზრის 
პროფესიონალი მონაწილეებზე და ემიტენტებზე სრულ ინფორმაციას.  
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საკომპენსაციო სქემები კაპიტალის 
ბაზარზე 

• საფინანსო ბაზარზე ნებისმიერი ფორმით საინვესტიციო საქმიანობა 
დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან. ინვეტორების რისკებისგან დაცვის 
მიზნით, აუცილებელია სპეციალური საკონპენსაციო ფონდის 
ჩამოყალიბება, რომელიც თავის თავზე აიღებს მინიმუმ ორი ტიპის 
დანაკარგების ანაზღაურებას: 

– თუ ბაზრის მონაწილე გავიდა ბიზნესიდან სხვადასხვა მიზეზის გამო და არ 
ან ვერ გაასწორა ანგარიშები თავის კლიენტენთან 

– თუ დანაკარგები წარმოიშვა კომპანიის მიერ გაცემული ცუდი 
რეკომენდაციის შედეგად ან კომპანისთვის გადაცემული აქტივების ცუდი 
მართვის შედეგად 

 

• საკომპენსაციო ფონდის ფუნქციონირება დაკავშირებული უნდა იყოს 
არაგათვითცნობიერებული ინვესტორების რისკების დაზღვევასთან  

– ამისთვის, მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს გათვითცნობიერებული და 
მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილი ინვესტორის სტატუსის 
კრიტერიუმები და სტატუსის მინიჭების პროცედურები და შესაბამისად, 
გაიმიჯნოს სეგმენტი, რომელიც არ საჭიროებს სახელმწიფოს და ბაზრის 
მხრიდან მისი რისკების დამატებით დაცვას    
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საფონდო ბირჟა 

• საფონდო ბირჟა  
 

– წარმოადგენს  საფონდო ბაზრის ორგანიზების და 
მისი განვითარების უზრუნველყოფის საკვანძო 
მექანიზმს  

 

– ემსახურება საფონდო ბაზრის მონაწილეებს და 
მისი მომსახურება უნდა იყოს ხარისხიანი, მოქნილი 
და სანდო 

 

– წარმოადგენს სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი 
ქაღალდების ხარისხის და მაღალი რეპუტაციის 
დამადასტურებელ ორგანოს 

როლი და მომსახურების ხარისხი 
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საფონდო ბირჟა 

• საფონდო ბირჟის განვითარებისთვის აუცილებელია: 
– მას ჰქონდეს დივერსიფიცირებული აქციონერთა სტრუქტურა 

და ამ სტრუქტურაში წარმოდგენილი იყოს კაპიტალის ბაზრის 
ყველა წამყვანი მონაწილე   

– იგი უნდა აკმაყოფილებდეს ინსტიტუციონალირი განვითარების 
და კორპორატიული მართვის უმაღლეს სტანდარტებს და მისი 
მმართველი ორგანოები დაკომპლექტებული იყოს მაღალი 
რანგის პროფესიონალებით 

– სტრუქტურაში გათვალისწინებული უნდა იყოს როგორც 
სტრატეგიული ინვესტორების (მათ შორის სახელმწიფო 
საწარმოების), ასევე ინვესტორების ფართო სპექტრის 
მონაწილეობის შესაძლებლობა 

– საფონდო ბირჟის მფლობელობაში ბაზრის მონაწილეების 
მოზიდვის  და სამომავლოდ კაპიტალის გაზრდის მიზნით 
სასურველია უზრუნველყოფილ იქნეს საფონდოს ბირჟის 
აქციების ლისტინგში დაშვება და საჯარო ვაჭრობა 

პარტნოირთა სტრუქტურა და ანგარიშვადებულება 
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საფონდო ბირჟა 

• საფონდო ბირჟაზე დაშვებული უნდა იყოს მხოლოდ 
მაღალი კლასის ფასიანი ქაღალდები 

 

• უნდა არსებობდეს დელისტინგის მექანიზმი როგორც 
ბირჟის გადაწყვეტილებით, ასევე ემიტენტის 
მოთხოვნის საფუძველზე, მაგალითად თუ: 
– არ არის უზრუნველყოფილი ვაჭრობის ლიკვიდურობა 
– ემიტენტის ფინანსური მდგომარეობა კრიტიკულ 

ზღვარზეა 
– აქციონერების რაოდენობა შემცირებულია გარკვეულ 

ზღვრამდე და აქციონერთა კრება იღებს შესაბამის 
გადაწყვეტილებას 

– განხორციელდა ფასიანი ქაღალდების განთავსება სხვა 
საფონდო ბირჟაზე და აქციონერთა კრება იღებს 
შესაბამის გადაწყვეტილებას 
 
 

ბირჟაზე დაშვებული ფასიანი ქაღალდები 
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საფონდო ბირჟა 

• ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ფასიანი ქაღალდის 
დაშვება უნდა წარმოადგენდეს ფასიანი ქაღალდის 
ხარისხის მაჩვენებელს და  გარკვეულ გარანტიას 
მისი ლიკვიდურობის უზრუნველყოფაზე.  

 

– უნდა მოხდეს ბირჟიდან  იმ ფასიანი ქაღალდების 
დელისტინგი, რომლებზეც წლების განმავლობაში არ იდება 
გარიგებები  და რომელთა ემიტენტებიც არ აბარებენ 
ანგარიშგებებს 

– ნორმატიული აქტით განსაზღვრული უნდა იყოს როგორც 
ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდის დაშვების, აგრეთვე 
დელისტინგის პირობები (ძირითადი კრიტერიუმები) 

 
 
 

ბირჟის ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდები  
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საფონდო ბირჟა 

• ბირჟაზე დაშვებული უნდა იყოს მხოლოდ შემდეგი 
ფასიანი ქაღალდები: 
– ფასიანი ქაღალდები, რომლებზეც გაკეთდა საჯარო შეთავაზება და 

სააქციო საზოგადოების კრებამ (ან სამეთვალყურეო საბჭომ) მიიღო 
გადაწყვეტილება ბირჟაზე აქციების  დაშვებაზე; 

– ბირჟაზე ამჟამად დაშვებული ფასიანი ქაღალდებიდან ის ფასიანი 
ქაღალდები, რომლებიც აკმაყოფილებენ საჯარო ანგარიშვალდებული 
კომპანიების მიმართ დადგენილ  მოთხოვნებს, რომელთა მიმართაც 
ვლინდება გარკვეული აქტივობა მაინც და აკმაყოფილებენ 
ლიკვიდურობის მიმართ დადგენილ მინიმალურ მოთხოვნებს;  

– მსხვილი ანგარიშვალდებული სააქციო საზოგადოებების აქციები; 
– ფასიანი ქაღალდები რომელთა ბირჟაზე დაშვება მოხდა სასამართლო 

გადაწყვეტილებით, სამთავრობო გადაწყვეტილებით (პრივატიზაციის 
შემთხვევა), მარეგულირებლის გადაწყვეტილებით, (მათ შორის 
მონოპოლური სტატუსიდან გამომდინარე). 

 

ბირჟაზე დაშვებული ფასიანი ქაღალდები 
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საფონდო ბირჟა 

• ბირჟის ლისტინგში* დაშვებული ანგარიშვალდებული 
საწარმოს აქციები უნდა ივაჭრებოდეს მხოლოდ საფონდო 
ბირჟაზე, საბროკერო კომპანიების მეშვეობით 

 

• ბირჟაზე გარიგების დადების ვალდებულება უნდა ეხებოდეს 
მხოლოდ ყიდვა-გაყიდვის ტიპის გარიგებებს 

 
• კანონმდებლობით უნდა განისაზღვროს შემთხვევები 

(გამონაკლისები), როდესაც გარკვეული კრიტერიუმების 
გათვალისწინებით სავალდებულო არ არის ბირჟის სავაჭრო 
სისტემაში ყიდვა-გაყიდვის გარიგებების დადება 

* - აქ იგულისხმება მხოლოდ ის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც აკმაყოფილებენ 
ლისტინგის პირობებს და შესაბამისად აკმაყოფილებენ ლიკვიდურობის მოთხოვნებს 

ვაჭრობის ორგანიზება 
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საფონდო ბირჟა 

• უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოვედღიური საბირჟო ვაჭრობა 

• უნდა ჩამოყალიბდეს გარიგებების დადების სისტემის ანგარისწორების T+3 
პრინციპით 

• უნდა ჩამოყალიბდეს მარჟით ყიდვის გარიგებების დანერგვა, საგარანტიო 
ფონდისა და მექანიზმების გათვალისწინებით 

• უნდა ჩამოყალიბდეს მარკეტ-მეიკერების ინსტიტუტი კანონმდებლობისა და 
ბირჟის წესების ფარგლებში მარკეტ-მეიკერების წახალისების გზით 

• დაშვებული უნდა იყოს სასპეკულაციო ვაჭრობა და უზრუნველყოფილი 
უნდა იყოს შესაბამისი საგარანტიო მექანიზმები 

• უზრუნველსაყოფია ბაზრის მონაწილეებთან ელექტრონული 
ურთიერთობების კომპლექსური სისტემის ჩამოყალიბება და განვითარება, 
ბირჟის ვებ-გვერდის განვითარება 

• უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების (მათ 
შორის წარმოებული ფასიანი ქაღალდების) შექმნა და ვაჭრობა 

ვაჭრობის ორგანიზება 
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საფონდო ბირჟა 

• ბირჟაზე უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ყიდვა-გაყიდვის გარიგებების დადება და/ან 
ფიქსირება, დაუშვებელია, რომ ხდებოდეს ყიდვა-გაყიდვის გარიგებებში სხვა ტიპის 
გარიგებების აღრევა, რომელიც თვისობრივად ვერ დაიდება ბირჟაზე;  

• აუცილებელია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში მკაფიოდ გაკეთდეს 
გარიგებების ტიპების ჩამონათვალი, რომელიც არ შეიძლება ექვემდებარებოდეს 
ფიქსირების ვალდებულება, მათ შორის: 

– ახალი ემისიის აქციების განთავსება,  

– აქციების გადაცვლა გლობალურ დეპოზიტურ ხელწერილებში (როცა არ იცვლება ბენეფიციარი 
მესაკუთრე და არ ხდება ფულადი ანგარიშსწორება), 

– მემკვიდრეობა,  

– აქციების ჩუქება პირველი და მეორე რიგის ნათესავებზე,  

– საწესდებო კაპიტალში შენატანი აქციებით,  

– გირავნობა 

– სხვა გარიგებები რომლებიც არ უნდა ექვემდებარებოდეს ფიქსირებას კანონმდებლობით 

• დაუშვებელია, რომ გარიგებების ტიპების აღრევის პრეცედენტებით ხდებოდეს 
ბაზარზე დადებული ყიდვა-გაყიდვის გარიგებების მოცულობების ხელოვნური გაზრდა, 
რაც იწვევს სტატისტიკისა და ეკონომიკური ინდიკატორების დამახინჯებას. 
(აღნიშნული მკაცრად არის აკრძალული საერთაშორისო რეგულაციის ნორმებით და 
კიდევ უფრო მკაფიოდ უნდა აიკრძალოს ადგილობრივი კანონმდებლობითაც).  

 

გარიგებების ფიქსირება ("ფიქსინგი" - ფასის დარეგისტრირება) 
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საფონდო ბირჟა 

• უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ფინანსური და 
სტატისტიკური ინფორმაციის საზოგადოებისთვის  
რეგულარული მიწოდება  
– კანონმდებლობის დონეზე უნდა განისაზღვროს ის 

ინფორმაცია, რომლის წარმოება და გავრცელება 
სავალდებულოა ბირჟის მიერ, მათ შორის 
რეგულარობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები   

– ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაცია 
სტრუქტურირებული უნდა იყოს საერთაშორისო 
პრაქტიკის და მოთხოვნების გათვალისწინებით და 
უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ინფორმაციის მიწოდება 
ინფორმაციის გავრცელების ადგილობრივ და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებში  

ინფორმაციის მიწოდება 
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ცენტრალური დეპოზიტარი 

• აუცილებელია, რომ ჩამოყალიბდეს სახელმწიფეობრივი 
მიდგომა ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ცენტრალური 
დეპოზიტარის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მიმართ  

• ცენტრალური დეპოზიტარი უნდა გვევლინებოდეს 
მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსების მქონე 
ანგარიშსწორების ინსტიტუტად, რომელსაც ანგარიში 
გახსნილი აქვს ეროვნულ ბანკში, რაც შესაძლებელს ხდის, 
რომ ფასიანი ქაღალდების საბირჟო და არასაბირჟო 
გარიგებების ანგარიშსწორების განხორციელება მოხდეს 
შეუფერხებლად და დამატებითი ხარჯების გარეშე 

• ნებისმიერი კომერციული ბანკის მიერ ცენტრალური 
დეპოზიტარის საკლირინგო-საანგარიშსწორებო სისტემაში 
ჩართვა უნდა ხორციელდებოდეს მარტივი პროცედურის 
გავლით დამატებითი შეზღუდვების გარეშე 

ცენტრალური დეპოზიტარის როლი 
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ცენტრალური დეპოზიტარი 

• მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს მოთხოვნები ცენტრალური 
დეპოზიტარის მფლობელობის სტრუქტურის მიმართ 

 

– სასურველია ცენტრალური დეპოზიტარის აქციონრებად მოგვევლინოს 
ფინანსური ბაზრის მონაწილეების ფართო სპექტრი, კომერციული ბანკები, 
საინვესტიციო და საპენსიო  ფონდები, საინვესტიციო ბანკები და 
საბროკერო კომპანიები, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები 

– ცენტრალური დეპოზიტარის აქციონერთა შორის უნდა მოიაზრებოდეს 
ეროვნული ბანკი 

– შემოსაზღვრული უნდა იყოს საფონდო ბირჟის, რომელსაც დეპოზიტარი 
უწევს მომსახურებას, მონაწილეობა ცენტრალური დეპოზიტარის 
პარტნიორთა სტრუქტურაში  

– მომავალში, შესაძლოა განხილულ იქნეს ცენტრალური დეპოზიტარის 
მფლობელობის ნაწილობრივი ატომიზაცია და საჯარო ვაჭრობის 
უზრუნველყოფა 

ცენტრალური დეპოზიტარის პარტნიორთა სტრუქტურა 
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რეგისტრატორები 

• ინფორმაციის  მიწოდება 
– მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს პირთა ნუსხა, ვის, რა გარემოებაში და რა 

მოცულობით ექნება უფლება მიიღოს ინფორმაცია რეგისტრატორისგან 

• გირავნობის რეგისტრაცია 
– აუცილებელია ფასიანი ქაღალდების დატვირთვა და გირავნობის (ბლოკირების) 

გაუქმება ხდებოდეს ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან  

• ინფორმაცია მმართველი ორგანოს წევრების შესახებ 
– რომ კანონმდებლობით დარეგულირდეს სააქციო საზოგადოებების საბჭოს 

წევრების განსაჯაროება (კვლავ სამეწარმეო რეესტრში სავალდებულო 
დაფიქსირება), ან რეგისტრატორთან სავალდებულო დაფიქსირების საკითხი. 

• აქციონერთა იდენტიფიკაციის პრობლემის გადაჭრა 
– სააქციო საზოგადოებებს (სასურველია რეგისტრატორებსაც) უნდა მიეცეთ 

უფლება, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების გარეშე მიმართონ შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს ან/და სამოქალაქო რეესტრს და მიიღონ ინფორმაცია 
საკუთარი აქციონრების იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით რათა შეძლონ 
აქციონერთა რეესტრების საიდენტიფიკაციო მონაცემთა მოწესრიგება 

რეესტრების  სრულყოფა და ინფორმაციის დაცულობა 
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რეგისტრატორები 

• კონტრაგენტების ნების აღიარება 
– მესაკუთრეს უნდა ჰქონდეს უფლება თავისი ნება გამოხატოს, 

როგორც უშუალოდ რეგისტრატორთან, ასევე  ნების 
დაფიქსირების სხვა უფლებამოსილ ორგანოში (მაგ. 
ნოტარიუსთან) 

• ელექტრონული ურთიერთობის სრულყოფა 
– შესაქმნელია ნორმატიული ბაზა, რომელიც ხელს შეუწყობს 

კლიენტებთან და ბაზრის მონაწილეებთან ელექტრონული 
(მოშორებული) ურთიერთობის ჩამოყალიბებას 

• დამატებითი მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა 
– სასურველია  რეგისტრატორს ოფიციალურად ჰქონდეთ 

ძირითად საქმიანობასთან დაკავშირებული, მარტივი 
მომსახურების გაწევის უფლება 
 

მომსახურების ხარისხი და ეფექტურობა 
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ბაზრის შუამავლები 

• აუციელებელია საბროკერო საქმიანობის ხელშეწყობის 
მიდგომის დანერგვა: საბროკერო კომპანიათა რაოდენობა 
უნდა იყოს საკმარისი, რათა არსებობდეს მოთხოვნა-
მიწოდების უზრუნველყოფის წინაპირობა 
– უნდა დაწესდეს მინიმუმ ორი ტიპის ლიცენზია / სტატუსი, რომელთაც 

დაუწესდებათ განსხვავებული მოთხოვნები, მათ შორის კაპიტალის 
(და მისი ზრდის)  მიმართ - 1. გენერალური ლიცენზია (საინვესტიციო 
ბანკი),  

     2. საბროკერო კომპანია, რომელიც ეწევა მხოლოდ გარკვეული ტიპის 
მომსახურებას, სპეციალიზებული ლიცენზიის ფარგლებში 

– ამავდროულად, ბაზრის მონაწილეების რისკების დაზღვევის მიზნით, 
უნდა არსებობდეს მაღალ რისკებთან დაკავშირებული ოპერაციების 
(მაგ. წარმოებული ფასიანი ქაღალდების ოპერაციები) 
განხორციელების დამატებითი სერტიფიცირების და კვალიფიკაციის 
ამაღლების მოთხოვნები  

 

საბროკერო კომპანიების სტრუქტურა 
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ბაზრის შუამავლები 

• ყურადღება უნდა მიექცეს ადგილობრივი საბროკერო კომპანიების 
(საინვესტიციო ბანკების) და საბროკერო კომპანიების 
ჩართულობის უზრუნველყოფას ადგილობრივი კომპანიების 
ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო ბაზარზე განთავსების 
პროცედურებში 

• გამართლებული იქნება, რომ საინვესტიციო ბანკებს, რომლებიც 
დააკმაყოფილებენ გარკვეულ მოთხოვნებს, მიეცეთ უფლება 
უშუალოდ მიიღონ მონაწილეობა სამთავრობო ფასიანი 
ქაღალდების (სახაზინო ვალდებულებები) პირველად აუქციონებზე, 
აგრეთვე  სავალუტო ჰეჯირების ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში, ამ 
ინსტრუმენტების ლიკვიდურობის და მეორადი ბაზრის 
განვითარების მიზნით. 

ადგილობრივი საინვესტიციო ბანკების როლის გაძლიერება  
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ადგილობრივი ინვესტორების და 
ფინანსური ინსტიტუტების დაცვა 

• სასურველია მოხდეს წახალისება ან დაწესდეს ზღვარი 
ადგილობრივი კომპანიებისათვის, რომ მათ გამოშვებული 
ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო ბაზრებზე 
განთავსების დროს დაიცვან გარკვეული პროცედურები, 
მაგალითად შეინარჩუნონ გამოშვებული ფასიანი 
ქაღალდების გარკვეული % ადგილობრივ ბაზარზე, 
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაინც 
– ადგილობრივ ინვესტორებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ 

განახორციელონ ინვესტიცია ასეთი კომპანიების ფასიან 
ქაღალდებში საქართველოს საფონდო ბაზარზე 

– ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად ამ 
კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების, კორპორატიული 
მართვის  და ინვესტორებთან ურთიერთობის უნარ-
ჩვევების ჩამოსაყალიბებლად და ხარისხის 
ასამაღლებლად 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

ირაკლი კირტავა ikirtava@bgcap.ge  (+995) 577418335 
მამუკა ლორთქიფანიძე  mamukalordkipanidze@gmail.com  (+995) 577400551 
გიორგი სიმონგულაშვილი gsimongulashvili@geccorporation.com  (+995) 599457575 
ეკა ქათამაძე ekatamadze@geccorporation.com  (+995) 599204208 
 

კონცეფციის პროექტის ავტორები: 

ირაკლი კირტავა, მამუკა ლორთქიფანიძე, გიორგი სიმონგულაშვილი, ეკა ქათამაძე 

კონცეფციის პროექტის მხარდამჭერები: 

Website:  georgiacapitalmarket.wordpress.com   
E-mail:  ge.capitalmarket@gmail.com  

53 

http://www.usr.ge/index.php?mod=010001�

	საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარების კონცეფცია
	კონცეფციის მიზნები
	ძირითადი პრობლემები
	გადაწყვეტის გზა 
	ძირითადი პრინციპები
	ბაზარზე შემოსვლა/გასვლის განვითარებული მექანიზმებით უზრუნველყოფილი გამჭვირვალე და დაცული საინვესტიციო გარემო
	ინფორმაციის �შემცირებული ასიმეტრიულობა
	ინფორმაციის �შემცირებული ასიმეტრიულობა
	ინფორმაციის �შემცირებული ასიმეტრიულობა
	ინფორმაციის �შემცირებული ასიმეტრიულობა
	ფინანსური ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება
	ფინანსური ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება
	ლიკვიდური და სტრუქტურირებული საინვესტიციო და ფინანსური ბაზარი
	ლიკვიდური და სტრუქტურირებული საინვესტიციო და ფინანსური ბაზარი
	სამოქმედო გეგმა
	კონცეფციის ძირითადი საკითხები
	რეგულირება
	რეგულირება
	თვითრეგულირება
	ემიტენტები და ანგარიშვალდებული საწარმოები
	ემიტენტები და ანგარიშვალდებული საწარმოები
	ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი
	საგადასახადო პოლიტიკა და შეღავათები
	საგადასახადო პოლიტიკა და შეღავათები
	კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარი
	კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარი
	კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარი�სალისტინგო მოთხოვნები
	საპენსიო რეფორმა და სადაზღვევო საპენსიო საქმიანობა
	საპენსიო რეფორმა და სადაზღვევო საპენსიო საქმიანობა
	საკუთრების დისპერსია
	მუნიციპალური ობლიგაციები
	სექიურითიზაცია და სტრუქტურული ფინანსირება
	პროექტებით უზრუნველყოფილი ობლიგაციები
	საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა
	საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა
	საკომპენსაციო სქემები კაპიტალის ბაზარზე
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	საფონდო ბირჟა
	ცენტრალური დეპოზიტარი
	ცენტრალური დეპოზიტარი
	რეგისტრატორები
	რეგისტრატორები
	ბაზრის შუამავლები
	ბაზრის შუამავლები
	ადგილობრივი ინვესტორების და ფინანსური ინსტიტუტების დაცვა
	საკონტაქტო ინფორმაცია

